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KARCAGI
HÍRMONDÓ

A múlt héten, janu-
ár 14-én pénteken délután a 
Szentannai Sámuel Gimná-
zium aulájában Dobos Lász-
ló polgármester köszöntötte a 
helybeli vállalkozókat. „A vá-
rosban működő mikro-, kis- 
és középvállalkozások az el-
múlt évben 360 millió forint 
iparűzési adót fizettek be a 
karcagi önkormányzat szám-
lájára” - emelte ki beszédé-
ben a polgármester, ugyan-
akkor, az iparűzési adó befi-
zetése mellett „valamennyien 
részt vettek a város fejleszté-
sében, az oktatási-, kulturális- 
és sportprogramok támogatá-
sában, a civil szervezetek se-
gítésében. Ez is jelzi azt, hogy 
jó karcaginak lenni, jó itt élni. 
Együttműködésükre a jövő-
ben is számítunk”. A polgár-
mesteri köszöntőt követően 
dr. Fazekas Sándor vidékfej-
lesztési miniszter ismertette 
az Új Széchenyi Tervnek a 
vidékfejlesztésre, illetve az 
agráriumra vonatkozó terü-
leteit. Mint mondotta, az Új 
Széchenyi Tervben – amely-
nek kidolgozásakor élénk 
konzultációt folytattak a gaz-
dasági élet képviselőivel – ki-

emelt helyen szerepelnek a 
kis- és középvállalkozásokat 
támogató pályázatok. A vál-
lalkozások gazdasági szerepé-
nek növekedése és élénkülése 
teremt majd új munkahelye-
ket és indítja el, lendíti előre 
a magyar gazdaságot. „A ma 
induló program nyolcvan pá-
lyázatára 500 milliárd forint 
áll rendelkezésre” - mond-
ta a miniszter. Az Új Széche-
nyi Terv hét programja közül 
öt: az Egészségügyi, a Zöld-
gazdaság Fejlesztési, a Vállal-
kozásfejlesztési, a Foglalkoz-

tatási és a Közlekedésfejlesz-
tési Program kapcsolódik a 
vidékfejlesztéshez. Az Egész-
ségügyi Program a növényhá-
zi kertészet, a bioélelmiszer 
növények növényházi ter-
mesztése, a növényházi ker-

tészetek geotermikus-energia 
alapra helyezésére kínál le-
hetőségeket. A Zöldgazdaság 
Fejlesztési Program magában 
hordozza a mezőgazdasági 
alapanyagok, melléktermé-
kek, megújuló energiaforrás-
ok hasznosítását és előremoz-
dítja az öko- és környezet-
barát termékek előállítását. 
Olyan technológiák, eljárá-
sok beszerzésére, kifejleszté-
sére lehet pályázni, amelyek 

Karcagon régi hagyomány, hogy az év első heteiben az önkor-
mányzat vezetője évnyitó találkozón látja vendégül a város 
vállalkozóit, a jelentősebb üzemek, szolgáltató intézmények 
vezetőit, s köszöni meg az év folyamán végzett gazdasági tevé-
kenységüket, amely több száz karcagi és környékbeli polgár-
nak jelent munkát, megélhetést.

Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 4. oldalon

Miniszter és polgármester köszöntötte a helyi vállalkozókat

Kiemelt helyen a kis- és középvállalkozások

Karcag Városi Önkormányzata,
a Györffy István Nagykun Múzeum,

és a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ
tisztelettel meghívja

Önt és kedves családját
a

Magyar Kultúra Napja
városi rendezvényeire

Időpontja: 2011. január 21-22.

2011. január 21-én (pénteken) 16 órától a Györffy István 
Nagykun Múzeum felújított épületének átadása

 Köszöntőt mond: 
 Dobos László Karcag város polgármestere
 Dr. Horváth László megyei múzeumigazgató
 A felújított múzeumot átadja: Kovács Sándor, a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke
 A múzeumban megtekinthető „A Nagykunság élő nép-

művészete” című kiállítás és a szolnoki Damjanich János 
Múzeum modern képzőművészeti gyűjteményéből ösz-
szeállított tárlat

 A kiállításokat a közönség figyelmébe ajánlja: dr. Nagy 
Molnár Miklós múzeumigazgató

2011. január 22-én (szombaton) 18 órától ünnepi megem-
lékezés a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ II. 
emeleti dísztermében

 Himnusz
 Köszöntőt mond: Nagy Anna kormányszóvivő
 Műsor: A Karcagi Szimfonikus Zenekar ünnepi hangver-

senye
 Vezényel: Pazár István
 Közreműködik: Karcag Város Vegyeskara

Január 12-én soron kívüli 
testületi ülést tartottak a Vá-
rosházán. A mindössze fél-
órás ülésen kilenc napiren-
di pont ügyében döntöttek a 
képviselők. Az első két pont a 
Kátai Gábor Kórház 2011. évi 
finanszírozási előleg kérelmé-
vel volt kapcsolatos. Mint köz-
tudott, országosan jellemző a 
kórházak szállítói tartozásai-
nak felhalmozódása. Ez a kar-
cagi intézményt sem kerül-
te el. 2010-ben a Kátai Gábor 
Kórház szigorú keretgazdál-
kodás mellett, a kiadások mi-
nimalizálásával elérte, hogy a 

szállítói tartozásállomány nö-
vekedése lassuljon, de teljesen 
megállítani azt nem tudta. A 
2011-es év is tartogat nehézsé-
geket és erre felkészülve az in-
tézmény 59 millió 500 ezer fo-
rintos finanszírozási előleget 
igényel az Országos Egészség-
biztosítási Pénztártól – likvi-
ditási helyzetének javítására.

A jogszabályi előírások 
alapján ehhez a tulajdonos-
nak hozzájárulást, minimum 
az igényelt összeg 10%-át, va-
lamint garanciát kell vállal-
nia. Ezek a vállalások mint 
tulajdonost, a Karcag Városi 

Önkormányzatot érintik. A 
pénzügyi bizottság javaslata 
alapján a képviselők megsza-
vazták az erre vonatkozó elő-
terjesztéseket.

Ezen az ülésen a testület 
döntött Karcag Város Önkor-
mányzatának a közfoglalkoz-
tatás ellátása érdekében kö-
tendő megállapodásról, meg-
hatalmazta Dobos László 
polgármestert az ehhez szük-
séges pályázat benyújtásá-
val. A rövid időtartamú köz-
foglalkoztatás a városban fel-

Testületi ülés

Az 1943 januárjában indított doni offenzíva áldozataira emlé-
keztek január 16-án délelőtt a II. világháború hősi halottainak 
emlékműve előtt. A Koncz Tibor lelkipásztor szolgálata mellett 
elmondott közös imádság után a város vezetői és polgárai he-
lyezték el virágaikat és gyújtottak mécsest az áldozatokért.
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Közéleti szilánkok

West vagy 
Osten?

Nem tudom annak idején miért kap-
ta a „nyugati” előnevet a Balkán -disco. Le-
het azért, mert nyugati tömegzenét nyo-
mat, vagy mert a Nyugati Pályaudvar mel-
letti, hasonló nevű tér szomszédságában 
van? (Ami mellesleg azelőtt Marx tér volt.) 
Mert valójában a sötét Balkánt idézi minden 
ténykedésével, pontosabban: az egész léte-
zésével. Persze, a „művelt Nyugatról” is jöt-
tek nyáron a hírek, Duisburgból, a Love pop-
fesztiválon tiporták halálra magukat a tö-
megzenét fogyasztó fiatalok. Amire ugyan 
egy pillanatra dermedten fölkaptuk a fe-
jünket, de másnapra már elfelejtettük, mert 
nem voltak magyar áldozatai… És most 
itt Pesten, ha nem is ugyanúgy, de az oko-
kat tekintve dettó ugyanaz történt: a profit 
mindenáron való hajszolása tiport el végső 
soron ártatlan, fiatal magyar életet. Mert a 
megengedettnél kb. ötszörös volt a tömeg 
a discóban. Ami feltehetően bevett gyakor-
lat volt, nem először fordulhatott elő: ennek 
örül a tulaj, így sokszorozódik a fogyasztás...

Feltehetően jó néhányan mondják: nem 
kell ilyen helyre menni. (Mint ahogy ezt 
mondta az ex miniszterelnök, Gy. F. is 2006-
ban, igaz ő ezt nem discóra, hanem politikai 
nagygyűlésre vonatkoztatva, illetve a nem-
zeti ünnepen való tömeges megjelenés-
re, ahol természetesen nem ő szónokol. Ki-
vételesen igazat is mondott, mert az utób-
bi 50 évben valóban egyik szocialista nagy-
gyűlésen vagy felvonuláson nem vágtattak 
a tömegbe kardlapos lovasrendőrök, sem 
gumilövedékkel nem lőtték a tiltakozó szo-
cialista résztvevőket, sem az utakat elzá-
ró taxisokat, amikor ún. nemzeti- jobbol-
dali kormányzat volt, és a tömegmegmoz-
dulások félelmet váltottak ki a békés lakos-
ságból.)

Bár kétségtelen, a tömeg, mint olyan, 
máig megfejthetetlen, furcsa képződmény, 
melynek nincs arca, és bármennyire illogi-
kusnak tűnik: magányos és kiszolgáltatot-
tabb is néha, mint az egyén. Különösen pá-
nikhelyzetekben. Mert, bár az egyén is lehet 
„pánikbeteg”, de ez nagyon ritka esetben 
végződik halállal. A tömegben viszont hat-
ványozottan magas a valószínűsége, ha pá-
nik tör ki valamiért.

Jó ideje – többek közt – ezért is tekintek 
viszolyogva minden tömegkultúrával kap-
csolatos jelenségre. Különösen azokra, ame-
lyeket megmételyezett a „multikultúra.” 
Ami ugyan a szabadságot és a liberalizmust 
tűzi zászlajára, ám kiszolgáltatottabbá, szür-
kébbé teszi a tömegben lévő egyént, aki 
valójában elveszti egyéniségét. A töme-
get nem közösségi, hanem „csordaszellem„ 
tartja össze, amely uniformizál is. Alig me-
rem leírni – mert megköveznek a liberáli-
sok –, bármely néphagyomány, ami pl. a ze-
nével összefügg, mennyivel emberibb és 
magasabb rendű, mint pl. egy discó. Ami-
kor annak idején Sebő Ferenc, Halmos Béla 
és társaik elindították ill. felelevenitették a 
táncház mozgalmat a ‘60-as évek végén, ta-
lán fölcsillant valami. Néhányan reményked-
tek: hátha el tudjuk kerülni a Balkán – vala-
mint a Nyugat – felől közeledő hengereket. 
De sajnos nem – nomen est omen –, dübö-
rög a West–Balkán expressz…

- ács -

Magán állatorvosi ügyelet
Az ügyelet Karcag, Berekfürdő területére vonatkozik, hétvégékre 

és esetleges ünnepnapokra (péntek 16 órától hétfő reggel 7 óráig.)

2011. Január 22-23. Dr. Godó Zoltán Kg., Kőrös utca 40.  Tel.: 06/30-218-5722.

2011. január 29-30. Dr. Terjék Imre Kg., Duna utca 7. Tel.: 06/20/939-4650.

HÍREK
Déryné hírek

2011. január 26-án (szerdán) 
19 órakor bérletes színház II. 
előadása.

Beaumarchais: 

FIGARÓ 
HÁZASSÁGA  

vígjáték 
Főbb szerepekben: Rékasi 
Károly, Harmath Imre, 
Bánfalvy Ági, Bugár Anna, 
Iván Ildikó, Bácskai János, 
Virág László, Bolgár Pál, 
Baji Ákos…
Szólójegyek még korlátozott 
számban kaphatók a 
DMIK Közönségszolgálati 
Irodájában.

2011. január 30-án (vasár-
nap) 15 órakor A DALMA 
DANCE CLUB KARCAGI 
TAGOZATÁNAK FÉLÉVI 
GÁLAMŰSORA.

Vezeti: Györfy Dalma.

A Karcagi Körzeti 
Falugazdász Iroda 

elérhetőségei:
Cím: 5300 Karcag, Püspökla-
dányi út 14.
Tel./fax: 59/503-044.
Falugazdászok: 
Andrási Erika 
(Tel.: 06/70/436-4551)
Asztalosné Csikós Ildikó 
(Tel.: 06/30/326-5821)

Gazdálkodók figyelem!
Nyolcvanórás zöldkönyves 

növényvédő tanfolyam indul 
2011. január 17-étől Karcagon 
a Gazdakör székházában (Kg., 
Városudvar).

A kezdés időpontja: 2011. 
január 17. 8:00 óra.

Ugyanitt az első napon a 
zöldkönyv megújítására is le-
hetőség lesz!

ADR vizsgára is itt lehet je-
lentkezni!

Bővebb felvilágosítást a 
06/30-289-4593 sz. telefonon 
Hajdú Csilla szakmérnöktől 
kérhetnek.

                              

 2011.  01 .  26 . Karcag
I fjúsági  Ház ,  K arcag ,  Püspök ladányi  út  11 .
10 i l let ve  14  órától  a  programok  négy  helysz ínen  zaj lanak  párhuzamosan

  ,  A  bemutató  során
rövid  összefogla lást  adunk  a  Youth  I n  Ac t ion  (Fiatalok  Lendületben)  Program  keretén  belül
k ínálkozó  pályázat i  lehetőségek ről .  A  t réninget  ,  a  Debreceni  I fjúsági  I nformációs
I roda  munk atársa ,  és  a  Mobi l i tás  I roda  pályázat i  szakér tője  tar t ja .

( )  A  mural  paint ing módszer  egy közösségi  festés i  módszer,
mely  Braz í l iából  származik .  A  program során egy téma köré fonódva fest ik  k i  a  fiatalok maguk ból
az  adott  témával  k apcsolatos  ér zelmeket .  K iváló  közösségi  időtöltés,  amelynek látszat ja  is  van.

 A közösségfej lesztés  során az  adott  te lepülés
közösségeit  önál ló  cselek vésre  képes,  te lepülés  sz inten gondolkodó közösségek ké tesszük .  A
módszerek nagyon hatékonyan működhetnek ifjúsági  közösségek ben.  immár 15 éve
fogla lkozik  a  régió  k iste lepüléseinek ifjúsági  közösségeinek fe j lesztéséve.

 a  nagy vázsonyi
Fekte  Sereg I fjúsági  Egyesület  vezetője.  A z  országban egyedülál ló  nemzetközi  k apcsolatrendszerre
rendelkeznek ,  melyet  v i lágsz ínvonal  ifjúsági  programok során építettek  k i .

A  Kompasz  az  Európai  Unió fiatalok számára k ia lak í tott  emberi  jogi  képzési
módszere.  A z  ott  a lk almazott  módszerek során a  fiatalok játékos  formában saját í that ják  e l  a
demok rácia  és  az  emberi  jogi  fogalmak a lapja i t .   Szolnok város  I fjúsági  Referense
volt ,  je lenleg a  Regionál is  I fjúsági  Tanács  tagja .

( )  A  bemutató során szabadidős  szabadtér i
játékok at  mutatunk be,  melyeket  ifjúsági  programok során lehet  játszani  a  fiatalok k al .

 Csopor tos  beszélgetés  a  roma kérdésről ,  o lyan
módszerek bemutatása ,  melyek segítségével  megér thető,  kezelhető a  roma kérdés.  
az  É letművész  Egyesület  vezetője.  Je lenleg Magyarországon a  legel ismer tebb roma kérdéssel
fogla lkozó szakember  és  t réner.

A R .Ö.N.K .  a  Más-  Mozaik  Egyesület  á l ta l  fenntar tott  Rocksul i  önkénteseinek csopor t ja
(R .Ö.N.K .  –  Rocksul is  Önkéntes  K lub) .  A  program során az  ő  mintájukon keresztül  mutat juk be az
önkéntesség során a lk almazható módszereket .   a  Más-Mozia ik  Egyesület
szer vező t i tk ára ,  a  R .Ö.N.K .  megalakulása  óta  a  csopor t  vezetője.

Jász -Nagykun -Szolnok  megyében  tar tandó

Módszertani nap

A program a Mobi l i tás  Országos I fjúsági  Szolgáltató I roda támogatásával  jött  létre.

A megvalós í tó  a  Cim- Cim Egyesület .

Gombász 
szakkör

A Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központban gom-
bász szakkör indult, mely-
hez várjuk a csatlakoz-
ni vágyók jelentkezését. 
A foglalkozásokat pénte-
kenként 17 – 18 óra között 
tartjuk.

Ismertetésre kerülnek 
Magyarország területén 
fellelhető fontosabb ehető 
és mérges gombák (mint-
egy 200 faj), különös te-
kintettel a környékünkön 
előfordulókra.

Elsősorban 12 éven felü-
liek jelentkezését várjuk.

Jelentkezni lehet az 
59/503-224-es vagy a 
30/325-7724-es telefonszá-
mon, vagy a fenti időpont-
ban a helyszínen.

Részvételi díj: 500 Ft/fő/
hó.

Köszönet
Az Együtt Egymásért 

2006. Alapítván  Kurató-
riuma a Penny Market Be-
vásárló Központnak ez-
úton köszönetét fejezi ki a 
karácsony ünnepe alkal-
mával - az Alapítvány köz-
vetítésével - a rászorult 
családok részére adomá-
nyozott élelmiszer segély-
csomagokért.

A segélycsomagokat az 
Alapítvány Kuratóriuma 
az ALÉTHEI-Karcagi Szo-
ciális Szolgálat önkéntes 
segítőivel együttműköd-
ve juttatta el 86 családhoz, 
akik a csomagokat nagyon 
kedves karácsonyi aján-
dékként, nagy örömmel 
fogadták.

Szabóné Dr. Szabó Er-
zsébet

Kuratórium elnöke

mért igények és lehetőségek 
függvényében – a Városgond-
noksággal létesített munkavi-
szony alapján történik majd. 
A Nemzeti Közfoglalkoztatá-
si Program keretében a jelen-
leg 920 főre tehető bérpótló 
juttatásban részesülők napi 4 
órában, maximum 3 hónapos 
időtartamban kerülnek foglal-
koztatásra. 

A hosszabb időtartamú köz-
foglalkoztatás keretében na-
pi 8 órában, maximum 6 hó-
napos időtartamban kerülnek 
foglalkoztatásra a bérpótló 
juttatásban részesülők, vala-
mint a regisztrált munkanél-
küliek. Ez utóbbi foglalkozta-
tásra azonban csak abban az 
esetben kerülhet sor, ameny-
nyiben a munkaerő-igény a 
bérpótló juttatásban részesü-
lők köréből nem teljesíthető. 

A pályázatot különösen az 
alábbi feladatok ellátása érde-
kében kell benyújtani:

a. közutak fenntartás, köz-
tisztasági feladatok elvégzé-
se, b. erdőtelepítés, c. csapa-
dékvíz-elvezető árkok, átjárók 
tisztítása, karbantartása, d. 
egészséges ivóvízellátás érdeké-
ben szükséges feladatok elvég-
zése, e. egészségügyi és szociá-
lis ellátás segítése, f. óvodai ne-
velés segítése, g. általános isko-
lai oktatás és nevelés segítése, 
h. nemzeti és etnikai kisebbsé-
gek jogai érvényesülésének elő-
segítése

Molnár Pál képviselő az elő-
terjesztés kapcsán felszóla-
lásában elmondta, hogy eb-
ben az évben sajnos kisebb 
létszámban és kevesebb órá-
ban tudnak a közfoglalkozta-
tás keretén belül munkát adni 
a rászorultaknak.

Cselényi Csaba

A Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ 
szeretettel meghívja Önt és kedves 

hozzátartozóját jótékonysági néptáncos 
báljára, mely

2011. február 19-én
kerül megrendezésre.

Részvételi díj: 4.000.- Ft/fő
A műsorban fellépnek a DMIK néptánccsoportjai, kísér 

a Pipás zenekar.
A bál fővédnöke:

Dr. Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter

Jelentkezés és további információ:
Czimbalmos Ágnes (59/503-224; 15-ös mellék)

Testületi ülés
Folytatás az 1. oldalról

Diplomás gyógytornászt 
keresünk karcagi 

gyógyfürdőbe napi 8 
órás munkaidőben.

Tel.: +36/30-647-7490 
vagy 59/300-028.
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Megújult környezetben várjuk minden 
kedves régi és új vásárlónkat!

A jövő héten, janu-
ár 25-én elnököt vá-
laszt a Nagykun Kar-
cagi Állatvédő és Ál-
latbarát Egyesület. A 
tavalyelőtt egyesület-
té szerveződött állatvé-
dők nagy reményeket 
fűznek az újonnan fel-
álló vezetőség munká-
jához, hiszen a régi vá-
góhíd épületében berendezett 
részleg „teljes kapacitással” és 
nem kevés akadállyal üzemel. 
Amint a helyszínen Bánné 
Elek Ágnes, az egyesület akti-
vistája elmondta, a belvíz itt is 
gondokat okoz, mert a szom-
szédos csatorna vize használ-
hatatlanná tette az itatáshoz 
használt kutat. Más megol-

dás hiányában most ballonok-
ban szállítják ki a vizet az év 
végi petárdázások miatt vala-
melyest megszaporodott men-
helylakóknak.

Mivel itt az ideje elgondol-
kodni az adó 1 %-ának a jut-
tatása felől, felhívják a város 
polgárainak a figyelmét, hogy 
az egyesület immár jogosult 
az 1 %-os támogatásra.

MEGHÍVÓ
A „KUNKARCAGI” Állatvédő és Állatbarát Egyesület

meghívja tagjait évi rendes közgyűlésére
2011. január 25-én (kedd) 17 órára.

Helye: EURO Kft. Varró u. 2. sz. alatti étterme

Napirendi pontok:
1.  A lemondott vezetőségi tagok helyett új tagok vá-

lasztása
2.  Egyebek, aktuális kérdések

A közgyűlés határozatképtelensége esetén, a megismételt 
közgyűlés megtartására 2011. január 25-én 17.30 órakor ke-
rül sor azonos napirenddel, az eredeti közgyűlés helyszínén.
A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül 

határozatképes.
Alelnök

Elnökválasztás előtt az állatvédők

Tisztelt aktív korúak ellátásában részesülők!
Tájékoztatom az érintetteket, hogy a köz-

foglalkoztatás rendszere 2011. január 1-től 
teljes mértékben átalakult.

Megszűnt a közcélú, valamint a közhasznú 
foglalkoztatás rendszere, és helyébe a tartós 
munkanélküliek hatékonyabb foglalkoztatá-
sát szolgáló egységes közfoglalkoztatás került 
bevezetésre.

A 2010. december 31-ig érvényben lé-
vő rendelkezésre állási támogatást 2011. ja-
nuár 1-től a bérpótló juttatás váltotta fel. A 
bérpótló juttatásra való jogosultságot éven-
te felül kell vizsgálni. A bérpóló juttatás csak 
abban az esetben folyósítható, ha az éves fe-
lülvizsgálat során igazolja, hogy a bérpót-
ló juttatásra való jogosultságának fennállása 
alatt legalább 30 nap időtartamban közfog-
lalkoztatásban vett részt, vagy kereső tevé-
kenységet folytatott.

A bérpótló juttatásban részesülő köteles a 
munkaügyi szervezettel együttműködni. A 
közfoglalkoztatás körébe tartozó munkát az 
iskolai végzettség és szakképzettség figye-
lembevétele nélkül köteles elfogadni. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról szóló, többször módosított 1993. évi 
III. törvény 34. §. (2) bekezdése értelmében 
meg kell szüntetni az aktív korúak ellátásá-
ra való jogosultságát annak a személynek, 
aki az állami foglalkoztatási szervvel va-
ló együttműködés keretében a  számára fel-
ajánlott munkalehetőséget nem fogadja el, 
vagy közfoglalkoztatásra irányuló jogviszo-
nyát jogellenesen megszünteti, továbbá aki-
nek a közfoglalkoztatására irányuló jogvi-
szonyát a munkáltató rendkívüli felmondás-
sal szüntette meg.

Rózsa Sándor
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ 

Quattro Optika Szaküzlet

Már az év első napjaiban 
megfigyelhető volt hogyan for-
málódik újjá, barátságossá, vi-
lágossá és kényelmessé a Dózsa 
György úti látszerész szaküz-
let eladótere, hogy aztán má-
ra megújulva nézzen az új esz-
tendő elé. A megújított, szol-
gáltatásaiban, és kínálatában 
is jelentősen bővült üzletről 
Marady Tibor tulajdonossal 
beszélgettünk.

- Az új környezet, a tágasabb 
üzlet az árukínálat és a szol-
gáltatások bővülését is lehető-
vé tette. A szemvizsgálatokhoz 
a legmodernebb, leggyorsabb 
computert szereztük be. A 
szemvizsgálatokra egyébként 
is nagy hangsúlyt fektetünk, 
hiszen a pontos és megbízha-
tó állapotfelmérés az alapja a 
jó szemüveg elkészítésének. A 
szemvizsgálatok mellett a kon-
taktlencse illesztést is végezni 
fogunk.

- Ez mit jelent?
- Beszereztük a megfelelő 

műszereket és a készletet a pró-
balencsékből. Ezért, ha felke-
res bennünket a vevő, és kon-
taktlencsét szeretne készíttetni, 
itt meg tudjuk nézni, melyik 
lenne a szemének a legmegfe-
lelőbb, és azt megrendeljük a 

gyártótól. Általában 1-2 nap 
alatt meg is szokott érkezni a 
kész, viselhető kontaktlencse.

- Az eladótérben látni, hogy 
nem feledkeztek meg a szem-
üvegesekről sem, hiszen kere-
tekből hatalmas a választék.

- Közel ezerféle szemüveg-
keretből tudnak választani 
a hozzánk forduló vásárlók. 
Az óriási választékon belül is 
vannak természetesen márká-
sabb, minőségi ill. olcsóbb ka-
tegóriájú, de jó keretek, tehát 
tulajdonképpen a teljes skálát 
tartjuk. Ennek köszönhető-
en 2.400 forinttól akár 50.000 
forintig tudunk szemüveg-
kereteket ajánlani. Ugyan-
így a szemüveglencséknél is: 
szinte minden céggel tart-

juk a kapcsolatot, vagyis bár-
milyen lencsét be tudunk sze-
rezni és itt is a legszélesebb ár-
kategóriákról beszélhetünk. 
Mi egyébként arra fektetjük a 
hangsúlyt, hogy a betérő ve-
vő anyagi elvárásainak meg-
felelően megtaláljuk a legjobb 
megoldást. Tehát computer-
rel és hagyományosan is meg-
vizsgáljuk a szemet, majd a 
vevő elvárásaihoz (foglalkozá-
sához, hobbijához) alkalmaz-
kodva elkészítjük a legmegfe-
lelőbb szemüveget. A bonyo-
lultabb eseteket egy hét, az 
egyszerűbb megoldásokat 2-3 
nap alatt tudjuk teljesíteni.

Meg kell még említenem, 
hogy szintén óriási a válasz-
ték napszemüvegekből. Jelen-
leg éppen akciót hirdettünk, 
amely alatt a tavalyi napszem-
üveg modelleket 50 % kedvez-
ménnyel árusítjuk. De ezzel 
párhuzamosan folyik egy má-
sik akciónk. Kaptunk ugyanis 
egy jó minőségű, újfajta szem-
üvegkeretet, amelyhez telje-
sen ingyen készítjük el a szem-
üveglencsét. Azt hiszem ez 
egyedülálló lehetőség.

Az üzlet hétfőtől péntekig 9 
– 13 és 14 – 17 óráig várja a vá-
sárlókat.

(X) 

Karcag, Dózsa Gy. út 2.
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„Az önkéntes munka az a 
tevékenység – olvastam va-
lahol a definíciót -, amelyet 
az egyén szabad akaratából, 
egyéni választása és motivá-
ciója alapján a pénzügyi ha-
szonszerzés szándéka nélkül 
végez.” Az önkéntes tevékeny-
ségekről, az önkéntes munká-
ról azt írja még – ugyanez a 
definíció -, hogy az emberek 
közösségi kapcsolatában fon-
tos lehet, hiszen „fejlesztik a 
szociális készséget, a kompe-
tenciákat, segítik a társadal-
mi szolidaritást” és sokoldalú 
tapasztalatot nyújtanak. Va-
gyis több olyan dolog szinten 
tartható, feléleszthető általuk, 
amikkel manapság már nem 
nagyon találkozunk, pedig 
helyük volna bárhol a világon.

Feltételezem mindezekre 
gondolva, s az Európai Bizott-
ság erről szóló javaslatát is fi-
gyelembe véve, az Európai Ta-
nács a 2011-es évet az Önkén-
tesség Európai Évének nyilvá-
nította. Az önkéntesen végzett 
karitatív munka egyik legré-
gibb és egyben mindenki által 
ismert nemzetközi szerveze-
te a Vöröskereszt. Ennek helyi 
területi csoportja az év végén 
fontos új kezdeményezést in-
dított el. Az önkéntességre ala-
pozott új szolgálatról Patkóné 
Hegedüs Anett önkéntes koor-
dinátorral beszélgettünk.

- Az új kezdeményezés az 
önkéntes gondozói szolgálat, 
amit 2010 decemberében, el-
sősorban a kórház és a szoci-
ális intézmény adta lehetősé-
gekre alapozva indítottunk el. 
A gondozói szolgálatba  olyan 
önkéntesek kapcsolódtak, 
kapcsolódhatnak be, akiknek 
belső indíttatása, hogy a szo-
ciális intézményekben élők-
nek vagy a kórházakban hosz-
szabb tartózkodásra kénysze-
rülő betegeknek lelki támaszt, 
személyes gondoskodást 
nyújtsanak.

- Hány fővel és milyen for-
mában működik a szolgálat?

- Tíz fővel, tíz önkéntessel 
indultunk. A szolgálat szer-
vezett keretek között zajlik. 
A látogatásokat a szociális in-
tézményekben kezdtük meg. 
Minden héten szerdán 14-15 
óra között tartózkodunk az 
otthonban, s ha az ott élő idős 
emberek igénylik, a kötetlen, 
esetenként négyszemközti be-
szélgetést, akkor leülünk és 
beszélgetünk vagy egyszerűen 
csak meghallgatjuk a monda-
nivalójukat.

- Mik az első tapasztalatok?
- A két otthonban élő idős 

emberek eléggé nyitottan fo-
gadták az új lehetőséget. Már 
előre jelentkezett hat-nyolc 
fő, hogy szívesen beszélget-
ne, vagy szívesen összeül-

ne egy ilyen csoportos be-
szélgetésre. Most már, az idő 
előrehaladtával egyre többen 
csatlakoznak hozzánk. Örül-
nek nekünk és remélhetőleg 
még többen leszünk majd. A 
kórházi segítségnyújtás egy-
előre szervezés alatt áll. Az in-
tézménnyel és az osztályokkal 
is egyeztetünk, és megnézzük 
mekkora az igény, mely osztá-
lyok igénylik ezt a fajta segít-
séget.

- Az ilyen feladatok elvégzé-
séhez belső adottság is szüksé-
ges. Kik jelentkeznek önkéntes 
gondozónak?

- Az életkor meglehetősen 
széles skálán mozog, mert a 16 
évestől a 65 évesig jelentkez-
tek az önkéntesek. Ez fakad-
hat belső indíttatásból, ered-
het onnan is, hogy már otthon 
is végeztek idős ellátást vagy 
pedig onnan, hogy látják, mi-
lyen hálával fogadják az idő-
sek a törődést.

- Ha valaki kedvet érez eh-
hez a feladathoz, hol jelentkez-
het?

- A Vöröskereszt karcagi 
irodája a kórház épületében 
van, Nagy Sándornét, a kar-
cagi területi vezetőt lehet ezzel 
kapcsolatosan megkeresni és 
természetesen engem is. Min-
denkit nagy szeretettel várunk 
és fogadunk.

Elek György  

a mezőgazdasági alapanyag-
okból és melléktermékekből 
energiát állítanak elő. A Vál-
lalkozásfejlesztési Program-
hoz kötődik az Agrár Széche-
nyi Kártya, amely a költséges 
beruházások finanszírozását 
könnyíti meg. A vállalkozás-
fejlesztés programban egyéb-
ként jelentős szerepet kapott 
az élelmiszer-ipari vállalko-
zások támogatása. Ezek mel-
lett biztosítani kell azt, hogy 
a megtermelt termékek „ma-

gas feldolgozottsági szinten” 
kerüljenek a piacra. Mindez 
(a helyi megtermelés és a he-
lyi feldolgozás) növeli a fog-
lalkoztatást, segíti a vidéken 
élők megélhetését, emeli a vi-
dék életminőségét. A Fog-
lalkoztatási Program célja a 
munkahelyteremtés, a mun-
kaerő-igényes vállalkozások 
támogatása, míg a Közleke-
désfejlesztési Programban a 
közös raktárbázisok kialakí-
tására nyílik lehetőség.

Elek György    

Kiemelt helyen a kis- és középvállalkozások

„Hogy’ tetszik lenni?”
A Vöröskereszt önkéntes gondozóiról

Folytatás az 1. oldalról

Néptáncgála

A Csokonai utcai tagóvoda Aprólábak néptánccsoportjai 
rendezték meg jubileumi gálájukat január 15-én. A délutánt be-
töltő nagyszabású rendezvényen az óvodások csoportjai mel-
lett a Déryné Művelődési Központ Toporgók, Zsiba, Kopo-
gók, a Református Általános Iskola Csillagrózsa együttese és a 
Györffy István Általános Iskola néptáncosai is felléptek. 

A KÖTI-KÖVIZIG janu-
ár 16-án kiadott ár- és belvíz-
védelmi tájékoztatója szerint 
a hónap közepén az igazgató-
ság területén 73.300 hektár bel-
vízzel elöntött területet regiszt-
ráltak, ami meghaladta a 2000-
ben mért maximumot (70.110 
ha). Azóta a csapadéktalan idő-
járásnak és a folyamatos szivaty-
tyúzásnak köszönhetően apa-
dás tapasztalható. Sólyomvári 
Szilárd, a karcagi belvízvédelmi 
szakasz (Karcag-Kunmadaras-
Berekfürdő) védelemvezető-
je elmondása szerint a tíz nap-
pal ezelőtti közel 10.000 hektár-
ral szemben most már mintegy 
7.000 hektárra tehető az elön-
tött területek nagysága. A szi-
vattyútelepek és a beállított mo-
bilszivattyúk továbbra is 24 órá-

ban üzemelnek, az átemelt víz 
mennyisége azonban a koráb-
bi 1,2-1,3 millió köbméterről na-
pi 7-800 ezer köbméterre csök-
kent. A belvízvédelmi szakaszon 
továbbra is III. fokú védelmi fo-
kozat van érvényben, s a Horto-
bágy-Berettyó csatorna Karcag-
Kisújszállási szakaszán is III. fo-
kú az árvízvédelmi készültség. A 
belvízi szakaszon tovább folytat-
ják a szivattyúzást, ugyanakkor 
igyekeznek a csatornák vízszint-
jét minél alacsonyabbra beállí-
tani, hogy az esetleges nagyobb 
csapadékot nagyobb befogadó-
képességgel várják. A 3.000 hek-
tár csökkenés jelentős, mondja a 
szakember, de a 7.000 hektáros 
vízborítás nagyon sok, még ez is 
egy átlagon felüli év maximális 
elöntésének felel meg.

Ár- és belvízhelyzet
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Kos: (március 21. - április 20.) Páratlan lehetőség adódik a fejlő-
désre, a változásra. Az Uránusz március 11-től belép a Kos jegyé-
be, és teljes hét éven keresztül feszültségeket hoz, április 2-től a 
Kosok élete felgyorsul. Az átlagosnál többet foglalkoznak saját ér-
dekükkel. A harmonikus kapcsolat fenntartása nehezebbé válik. 
Az idén a munka területén sem tanácsos fenntartani a régi álla-
potokat. Január 10-e környéke feszültségeket szül, és konfliktust 
egy felettessel. Va1ószínű egy új területre merészkednek a Kosok. 
Június közepére megszilárdul a munkahelyi helyzet. Június 4-től 
nagy esély van arra, hogy jövedelmét a Jupiter megsokszorozza. 
Ingatlan vétel/eladás is történhet. A Kosok jobban teszik, ha meg-
vizsgálnak mindenféle pénzügyi társulást, mielőtt beszállnának. 
Az idei évben a fizikai jólét titka, hogy hogyan kezeli az életében 
jelenlévő jó adag stresszt. A családdal kapcsolatos problémákat 
megúszhatják, ha folyamatosan odafigyelnek mások problémáira 
is, ill. igényeire. Az év első felében több utazás várható, külföldre 
is. Az idén semmilyen új lehetőséget ne hagyjon ki.

Bika: (április 21. - május 20.) A vérkeringésre figyelni kell, gyak-
rabban fájhat a feje. Pénzügyi és szakmai szempontból harcosabb 
időszak következik. Saját egészsége mellett idősebb hozzá tarto-
zó állapotára is figyelni kell. Párkapcsolatában most már nem ha-
logathatja a döntést! Egy laza ismeretségből most könnyen lehet 
szerelem, de új életet lehelhet egy régi kapcsolatba is. A munka 
területén kedvező fordulatra számíthat június 4-től. Legyen nyi-
tott az új lehetőségekre, és a jutalom nem marad el. A pénzügye-
ket az instabilitás jellemzi, legyen elővigyázatos június közepén, 
lehet, hogy egy kockázatos befektetés nem hozza meg a várt 
hasznot. Február 2-a, július7-e környékén tartózkodni kell az át-
gondolatlan kiadásoktó1. Február 27. és szeptember 17. között fi-
gyeljen a szervezete árulkodó jelzéseire, sor kerülhet kórházi ke-
zelésre is. A családban kialaku1ó félreértések szeptemberig nem 
tisztázódnak. A szövődményekkel járó megfázásokra, a csontok-
ra és a fogakra kell ügyelni. Ne aggódjon, ha egy új munkába kell 
beletanulni, a kezdeti nehézségek után kivá1ó eredményeket ér-
het el benne.

Ikrek: (május 21. - június20.) Olyan kapcsolatba megy bele, 
amely emlékezteti a régire, akit sohasem tudott igazán elfelejteni. 
Új viszonyában sok olyan dologra hajlandó lesz, amire korábban 
nemet mondott. Ha kiállják a két év próbáját, akkor együtt is ma-
radnak. Gyermek életében is változásra van kilátás. Anyagi hely-
zetét jól gondolja át az idén, mivel július elején gyorsan a feje te-
tejére állhat a helyzete, mivel az Uránusz váratlan eseményeket 
jelez. Munkahelyén is egyre több az irigye, legyen óvatos. Új kap-
csolatokra tehet szert az idén barátilag is, és a magánéletében is. 
Külföldi utazás várható. Egészség szempontjából a hasi szervekre 
kell vigyázni, gyulladásokra hajlamos. Ideje lesz gyökeresen vál-
toztatni az életmódján. Gyakran érezheti nehéznek a családot és 
az otthont érintő teendőket, ennek ellenére tökéletesen szeretné 
elvégezni őket.

Rák: (június 22. - július 22.) Előfordulhat, hogy házasságot köt, 
vagy más változás történik a családi viszonyában, és ezért él majd 
máshol. Költözés lehetősége áll fenn. Idősebb, közvetlen hozzá-
tartozóval több gondja lesz, mint korábban. A munkában nagy 
átalakulásra van kilátás. Január 22. és június 4-e között minden-
képp változásra számíthat a munka területén, nem lesz idő ha-
bozni. Egészség szempontjából a gyomra és az emésztőszer-
vek okozhatnak gondot. Párkapcsolata nem harmonikus, való-
színűleg ezért bonyolódhat veszélyes flörtökbe. Óvatosan vállal-
jon kockázatot pénzügyi téren az idén. Óvakodjon a költekezéstő1 
január 22., április 21., valamint július 7. és szeptember 18. körül. 
Immunrendszerét folyamatosan építeni kell az év folyamán, a 
stressz kezelése szintén az idei év fontos témája. Több mint egy 
évig, ha harmonikussá akarja tenni otthoni, családi életét, sokkal 
egyértelműbbnek és kompromisszum késznek kell lennie. Kényes 
témák kerülhetnek felszínre, a legjobban akkor jár el, ha energiáit 
otthona szépítésére és a békés együttélés megteremtésére hasz-
nálja fel. Az év nagy részében remek alkalmak adódnak, hogy uta-
zás és tanulás révén bővítse az ismereteit.

Oroszlán: (július 23. - augusztus 22.) Sikeres és eredményes 
időszak elé néz. Pénzügyekben és párkapcsolatban is meghatáro-
zó lesz ez az év. Kikecmereghet, ha lassan is,-az anyagi mélypont-
ról, megszabadul az adósságoktól. Költözés lehetősége merül fel. 
Ne aggódjon, az új helyen jól fogja magát érezni. Ügyeljen arra, 
hogy ne keveredjen zűrzavaros ügyekbe, és ne húzzon ujjat a tör-
vénnyel. Lakására, vagyontárgyaira vigyázzon, biztosításai legye-

nek rendben. Egy jelentéktelen ügyből hatalmas zűrzavar lehet, 
ha nem figyel. Tökéletes az év arra, hogy karrierje, ill. munkája 
megváltoztatásán elgondolkozzon. 2011. június 4. és 2012. június 
12. között nagyszerű szakmai lehetőségek kerülnek az útjába, és 
nagyobb fizetést hoznak. Egészségét az életvitele kezdheti ki, egy 
tisztítókúra, méregtelenítés jól jön. Augusztus 28-tól pozitív pénz-
ügyi fordulatra számíthat. Családi élete igen bonyolult volt tavaly, 
most enged a nyomás. Távoli, nagyobb utazások várhatók január 
22. és június 4. között.

Szűz: (augusztus 24. - szeptember 22.) Rengeteg munka vár ön-
re, és sok új kihívás, azonban pénzügyi szempontból mindenkép-
pen megéri vállalni a kockázatot. Párkapcsolatban a végleges el-
köteleződés, illetve a stabilitás időszakát éli. Egészségi szempont-
ból a vérkeringésére oda kell figyelni. Vigyázni kell arra is, hogy 
kinek mit mond. Az elfogadást kell gyakorolni, különösen a part-
nerével és a gyermekével szemben. Talán gyermeke nem akarja 
tovább folytatni, amibe korábban nagy energiát fektettek. Egész-
ségét a túlhajtás, a stressz is veszélyezteti. Egy egzotikus utazás-
sal régi vágya valósul meg. Augusztusban stresszes érzelmi drá-
ma bontakozhat ki a kapcsolatában, de a hónap végére enyhül a 
nyomás. Szeptemberben ismét növekedik a nyomás, a feszültség 
a hónap végére éri el a csúcspontot, és október első felében el-
múlik. A megfáradt kapcsolatok újjászületnek novemberben. Ha 
krónikus betegségben szenvedett, tavasszal érezheti a javulást. 
Örökség is érheti, ill. eladásból származó nyereség, profit.

Mérleg: (szeptember 23. - október 23.) Az idén tervei meg-
valósításának kulcsa a fegyelem és a türelem. Január 22. és júni-
us 4. között a Jupiter bolygó megfűszerezi a magánéletét, erősí-
ti a pozícióját, új szakmai szövetségek születhetnek. Olyan embe-
rekkel találkozik, akik értékelik tehetségét, segítenek több pénzt 
keresni. Fáradékonyabb lehet, kimerülhet a munkában, szüksé-
ge lesz a stressz csökkentésére. Spirituális gyakorlatba, vagy jógá-
ba is kezdhet ennek érdekében. Egy szerelmi kapcsolatnak vége 
szakad, a család létszámában változás várható, gyermek születé-
se várható. Január 19-én a telihold konfliktust gerjeszthet a csa-
lád és a munkahely között. A nyár – július radikális változást hoz-
hat a munkában. Egy új, izgalmasabb állásra számíthat, de min-
den kommunikációs készségére szükség lesz, hogy helyrehozza 
az egyensúlyt. Pénzügyi helyzete pozitív irányt vesz. Bár május 17. 
körül kisebb pénzügyi válság érheti, de gyorsan jön a nyereség, a 
gazdasági siker. Sajnos akár egy örökség is lehet a pénzforrás. Ok-
tóber 26-a szintén esélyt tartogat a pénzügyi sikerre. Jóléte meg-
őrzése érdekében a napirendjét is kézben kellene tartani. Gyak-
rabban alakulhat ki vese-, hólyaggyulladás is. Január eleje csalá-
di gondokat hozhat a felszínre. Távoli utazás is várható, és tanu-
lás, ismeretanyag bővítés is. Az egészségtelen kapcsolatokat is le 
kell zárnia.

Skorpió: (október 24. - november 22.) Bár ebben az évben 
még nem áll készen a változtatásra, de tervezés szintjén felké-
szülhet az átalakulásra. Új érdeklődési területek mutatkoznak, 
amelyek segítik képességei fejlesztését. Jövőbeli sikereit tanulás-
sal, tréninggel alapozhatja meg. A pénzügyek és a munka ebben 
az évben külföldhöz is kapcsolódhatnak, ill. örökséggel lehetnek 
kapcsolatban. Karrierjében csak lassú haladásra számíthat. Pénz-
ügyi szempontból ne kockáztasson. Ingatlan nyeli a pénzt. Az el-
következő időszakban sok titka lesz, kimértebb és zárkózottabb is 
lehet. Előfordulhat kórházi kezelés, kivizsgálás. Nagyobb utazás 
is várható - külföld. A munkahelyén, vagy a környezetében olyan 
személytől szabadulhat meg, aki megalázta, vagy aki az energiá-
ját rabolta. A munka szempontjából egy hosszú folyamat kezde-
tén áll, de a munkahelye már nem tűnik annyira biztosnak, mint 
régen. A küszöbön álló változások új, izgalmas lehetőségeket hoz-
nak a karrier területén. Már májusban eredményre számíthat, má-
jus 11-én nyugodtan kérhet fizetésemelést. Szeptember 18. és no-
vember 10. közötti időszak különösen kedvező lesz a munka te-
rületén. Az egészség szempontjából okosan teszi, ha az alternatív 
gyógymódokat is kipróbálja. Munka, továbbképzés miatt több-
ször kelhet útra.

Nyilas: (november 23. - december 21.) Új ismerősei lesznek, ta-
lán éppen a munkája miatt. Tanácsos viszont alaposan megszűr-
ni a környezetedbe kerülőket, mert lesznek közöttük olyanok, akik 
később még sok pénzbe kerülhetnek! Előfordulhat, hogy egy el-
lenség barátságot színlel, s amikor lehetősége lesz rá, elárulja. 
Kellemetlenségei támadhatnak különböző hivatalos iratok, netán 
feljelentgetések miatt. Belemehet egy szerelmi viszonyba. Párjá-

val nehezebbé válik a kapcsolata anyagi gondok miatt. Esélyt kap 
egy új kezdetre a meglévő kapcsolatában, vagy lendületet egy új 
kialakítására már az év első hónapjában. Az év vége azonban ko-
molyabb kapcsolati kérdéseket vethet fel, amely akár partnercse-
réhez is vezethet. Szakmai élete boldogabbá válik, köszönhető-
en a Jupiter látogatásának június környékén. Ma szakmailag kü-
lönböző tanfolyamokon képzi magát, előbbre léphet a ranglétrán, 
vagy éppen rátalál egy új szakmára. Pénzügyeit kezelje sokkal 
óvatosabban januárban. A nyár adóssághoz, kölcsönhöz, hitelhez, 
vagy örökséghez kapcsolódó problémákat hozhat. Kellemetlen 
meglepetésben lehet része egy hitelező, vagy üzleti partner ré-
széről. Ebben az évben az egészsége nagyban attól függ, hogyan 
kezeli a stresszt. Lehetséges, hogy nagyobb és jobb otthonba köl-
tözik, de lehet, hogy jelenlegi otthonát alakítja át jelentősen.

Bak: (december 22. - január 20.) A munka területén számíthat 
nagyobb átalakulásra. Előfordulhat, hogy megszűnik a jelenleg 
végzett feladata, helyette mással foglalkozik majd. Hamarosan 
belejön, és jól meg is fizetik az új területen. Nagyon fontos, hogy 
pihenjen, mert a rengeteg munkától gyorsan kimerülnek ener-
giaraktárai és könnyebben megbetegedhet. Hivatalos ügyekben 
számítson késésekre, és a közlekedés is több bosszúságot tarto-
gat. Gyakoribb hátfájásra is számíthat. Március megnöveli a kere-
seti lehetőségeit. Viszont bánjon óvatosan a pénzzel szeptember 
17., 18-án, ill. szeptember végén. Figyeljen az egészségére, mert 
az elkövetkező két évben mindenképpen megnövekszik a stressz 
veszélye. Decemberben több módszert is kipróbál, hogy megsza-
baduljon egy krónikus állapottól. A családi élet zavaros lehet már-
cius 30. és április 23. között. Sor kerülhet egy last minute utazásra 
június elején. Bár inkább otthona szépítésével van elfoglalva az év 
folyamán, azért egy-két szép utazás belefér az évébe. Gondosan 
ügyeljen minden részletre utazásai alatt, a közlekedésben ajánlott 
a fokozott óvatosság.

Vízöntő: (január 21. - február 20.) A következő két évben alapo-
san megváltozik a véleménye. Előfordulhat, hogy külföldre költözik, 
ill. külföldi személlyel köti össze az életét, esetleg üzlettársak lesz-
nek. Ez hozza meg azt a sikert, amire vágyakozik. Otthonváltozta-
tásra is fel kell készülni, végre megszabadulhat egy olyan ingatlan-
tól, amelyre eddig nem talált vevőt. Beiratkozhat egy tanfolyamra, 
vagy felvételt nyerhet egy olyan isko1ába, ami miatt a család na-
gyon büszke lesz. Egy barátság már nem úgy folytatódik, ahogy el-
kezdődött. Híres tisztánlátása végre visszatér az első negyedévben. 
Egy elégedetlen társ, vagy saját párkapcsolatod miatti frusztrációd 
komoly megbeszéléseket igényelne, ha meg akarják oldani a prob-
lémát. Valószínűleg meg kell válni egy feladattól, és újat keresni he-
lyette, új hivatást. Március 11-e után bevétele is kiegyensúlyozot-
tabb lesz. Dekorálni, szépíteni kezdheti az otthonát. Akár költséges 
házvásárlásra is adhatja a fejét. Látogatást tehet kórházakban, inté-
zetekben az ön számára fontos közeli személyt, barátot látogathat 
meg. Sor kerülhet egy rutin beavatkozásra is. Többet foglalkozhat 
okkult, spirituális témákkal is. Bírságveszélyes az időszak, ügyeljen 
a szabályok betartására, nemcsak a közlekedésben! Külföldre utaz-
hat, amelyre jól készüljön fel.

Halak: (február 21. - március 20.) A sors lehetőséget kínál arra, 
hogy megpróbálja rendezni az adósságokat és ne kelljen újabb 
hitelt felvenni. Előfordulhat, hogy ehhez el kell adni valamit, vagy 
éppen örökség révén jut olyan összeghez, amellyel megoldhat-
ja a gondjait. Régi szerelmi kapcsolatban olyan helyzet alakulhat 
ki, amikor a külső körülmények elválaszthatják önöket egymástól. 
Az egészsége megőrzésére mindenképpen több gondot és pénzt 
kell fordítani. A vérkeringésére, a koleszterinre is figyelni kell, va-
lamint a lábak, a gerinc okozhat több panaszt. Sikeres a munká-
ban, amely változni fog. Olyan pozícióba kerül, amely több pénzt 
és nagyobb hírnevet, elismertséget hoz. Ha nincs munkája, akkor 
olyat talá1, amelyért irigyelni fogják. Anyagi ügyei is jó1 alakulnak. 
Több külföldi utazás várható. Egy ingatlanügyben is sikerül előre 
lépnie. Egészségét a helytelen táplá1kozásból kialakuló bántal-
mak veszélyeztetik. A kozmikus erők gyakran igyekeznek keresz-
tülhúzni utazási terveit, ezért álljon készen arra, hogy mindig le-
gyen egy „B” terv is, ha kell az utolsó pillanatban is változtasson. 
Ingatlan ügyben előnyös fordulatra számíthat. Gyakrabban ke-
reshetik meg bírságok, büntetések, hatóság húzhat ki a zsebéből 
pénzt.

Sok sikert és boldog új évet mind a 12 jegynek a Vénusz évében!
Nagy Mária

asztrológus-számmisztikus

Horoszkóp 2011
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár 
pályázatot hirdet

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 
MEGYE A NAGY HÁBORÚBAN 

címmel
A pályázat célja, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye kato-
náinak sorsát, a hátország életét az I. világháború idősza-
kában (beleértve a hadifogság időszakát is) fényképek és 
dokumentumok segítségével és az Önök közreműködésé-
vel felidézzük, a megye közvéleményével megismertessük.

1. A pályázaton csak me-
gyei vonatkozású fény-
képekkel, dokumen-
tumokkal lehet részt 
venni.

2. A pályázó a fénykép/
irat tulajdonosa adata-
inak megadásával pá-
lyázhat.

3. Beküldhető dokumen-
tumok: fényképek, ira-
tok (tábori lapok, nap-
lók, frontemlékek, iga-
zolványok, oklevelek, 
stb.).

4. A dokumentumok-
hoz mellékelni kell 
egy jegyzéket is, mely 
a következő adatokat 
tartalmazza: a beadott 
d o k u m e n t u m (o k ) 
megnevezését, sorszá-
mát, a keletkezés felté-
telezett idejét.

5. A pályázathoz csatol-
ni kell egy szöveges 
tartalmi összefogla-
lót, mely tartalmazza a 
keletkezés körülményeit, lehetőség szerint a fényképen 
látható személyek nevét, adatait, és egy rövid tartalmi 
leírást ad.

6. A beadott dokumentumokról a levéltár digitális máso-
latot készít szkennelés, fényképezés útján, és a beadás-
tól számított egy hónapon belül visszajuttatja azokat a 
pályázónak. Igény esetén a digitális másolatról elektro-
nikus úton másolatot küldünk.

7. A pályamunka értékelésének főbb szempontjai: az ösz-
szeállított dokumentumok tartalmi gazdagsága, törté-
neti értéke és dokumentálása.

8. A pályázati anyagokat postai úton vagy személyesen le-
het eljuttatni a Levéltárba.

9. A beérkezett pályamunkákat egy szakmai zsűri fogja 
értékelni.

További felvilágosítás:

Minden digitalizált pályázati anyag a levéltár tulajdonába, a 
fényképek gyűjteménybe kerülnek és azt publikálás céljából 
– a szerző vagy a tulajdonos nevének feltüntetésével – sza-
badon felhasználhatja.

A pályázó a pályázat benyújtásával az alábbi feltételeket el-
fogadja: a pályázati anyag a vonatkozó jogszabályi keretek 
között kutatható, felhasználható, publikálható. 

Beküldési határidő: 2011. július 31.

Pályadíjak: értékes levéltári kiadványok.

Eredményhirdetés: ünnepélyes keretek között, 2011. szep-
tember 20-án, a Levéltári Napon.

A pályázóknak eredményes munkát kívánunk!

Dr. Fülöp Tamás PhD.
levéltár-igazgató

2010. december 11-én rendez-
te meg második szalagavatóját 
a Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium Egészségügyi Szak-
középiskola és Kollégium. A ké-
szülődés már októberben elkez-
dődött, amikor a végzős osztá-
lyok diákjai felhúzták a táncci-
pőt, hogy két hónappal később 
majd profi műsorral kápráztas-
sák el szüleiket, rokonaikat, ba-
rátaikat. A próbák során hétről 
hétre közelebb kerültek egymás-
hoz, a légkör egyre családiasabb 
lett. Hónapokon át tartó fárasz-
tó és kemény délutánok után 
pedig elérkezett a nap, amire 
mindannyian vártak.

A jeles esemény helyszíné-
ül a Déryné Művelődési és Ifjú-
sági Központ szolgált, ahol már 
16 órától kezdetét vette a prog-
ram. Az osztályok fotózása és 
a vendégek megérkezése után 
sor került a szalagavató ünne-
pélyes megnyitására. Először a 
12. osztályosok mindennapja-
iról szóló kisfilmet láthattak a 
megjelentek, ami Selmeczi Edit 
tanárnő és Gaál András rend-
szergazda munkája. A vendé-
gek köszöntése és a dísztávirat-
ok felolvasása után Juhászné 
Zsadányi Erzsébet igazgatónő 
szólt a végzős diákokhoz, majd 
az osztályfőnökök: Poórné Tassi 
Ildikó (12. A), Nagy Éva (12. B) 
és Sípos Ferencné (12. H-13. Ny) 
tanárnők feltűzték az iskola szí-
neivel ellátott szalagokat, és 
gratuláltak a tanulóknak.

Ezek után a végzősök iro-
dalmi műsora szórakoztat-
ta az egybegyűlteket. A műsort 
Domjánné Nagy Tünde tanárnő 
rendezte „Álomvilág”címmel, 
és sorra vette benne az életünk-
höz szervesen hozzátartozó ese-
ményeket, érzelmeket: álmo-
dozás, barátság, szerelem, vá-
gyaink, álmaink.. Megtanul-
tuk, hogyan neveljük a hozzánk 
közel állókat – a szülőt, a pad-
szomszédot és a matektanárt; 
hogyan készítsük fel magun-
kat az életre, és hogy bármi tör-
ténjék is: az álmainkért harcol-
nunk kell. 

A műsort követően szüleink-
nek a hála virágaival köszöntük 
meg, hogy felneveltek bennün-
ket, s hogy mindig mellettünk 
voltak a számunkra nehéz idő-
szakokban is. 

Rövid szünet után a program 
a II. emeleti bálteremben foly-
tatódott, ahol a végzősök vég-

re felfedhették a bennük rejlő 
tánctudást: a 12. A palotással, a 
12. B orosz tánccal, a 12. H-13.
Ny pedig szambával nyűgöz-
te le a közönséget, felkészítő-
ik Vassné Szűcs Edit és Kacsora 
Tamás tánctanárok voltak. 
Minden osztály háromszor ad-
ta elő a produkcióját, kétszer a 
saját szüleinek, egyszer pedig a 
többi osztály hozzátartozóinak. 

Az est bécsi keringővel foly-
tatódott, majd az azt követő 
táncmulatság zárta; éjfél után 
pedig az osztályok külön-külön 
is megünnepelték sikerüket.

Köszönet illeti szüleinket, 
osztályfőnökeinket, tanárain-
kat és mindazokat, akik segítet-
tek még szebbé varázsolni ezt a 
napot! 

A végzős diákok nevében 
Házi Brigitta 

12. A osztályos tanuló

Szalagavató a református gimnáziumban

A Karcagi Nagykun Bajtársi 
Egyesület a maga 108 (95 ren-
des + 13 tiszteletbeli) tagjával 
a helyi egyesületek középme-
zőnyébe tartozik ugyan, de az 
éves közösségi munkát tekint-
ve – amint az a 2011. január 
14-én elhangzott elnöki beszá-
molóból megállapítható – az 
egyik legaktívabb és legered-
ményesebben működő közös-
ség a városban. Az alapításkor 
felvállalt többféle feladat között 
igen fontos a szociális tevé-
kenység, amire – hangsúlyoz-
ta a beszámolóban Rab János 
ny. őrnagy, az egyesület elnö-
ke – nagy szükség van, hiszen 
a gazdasági válság velejárói az 
egyesület nyugdíjasokból álló 
tagságát sem kerülik el. A ve-
zetőség tehát az elmúlt évben 
is figyelemmel kísérte a tagság 
szociális helyzetét és egészségi 
állapotát. Az információáram-
lás jó, ezért a segítségnyújtás 
soha nem késedelmeskedett.

A lehetőségekhez mérten 
igen gazdag és színes a kö-
zösségi és kulturális munka, 
amelynek éppúgy részei a tár-
sas vacsorák, a részvétel az 
Idősek Akadémiáján, a Nőnap 
megünneplése, az Esélyegyen-

lőségi Nap kínálata, vagy a Bir-
kafőző verseny forgataga, és az 
esetenként több napos kirán-
dulások hangulata. Kiemelen-
dő ezen belül a hagyomány-
őrző munka, ami az ünnepe-
ken való részvétel mellett még 
egy emlékszoba kialakítá-
sát is lehetővé tette. (Ennek ta-
valy május 22-i megnyitásáról 
a Hírmondóban is olvashat-
tak – E.Gy.) Kiemelendő még 
az egyéb jellegű érdeklődés is, 
mert az egyesületen belül, a 
gyakorló kerttulajdonosok jó-
voltából kertbarát tagozat is 
működik. Egyébként pedig a 
karcagi egyesület önállóan, a 
Bajtársi Egyesületek Orszá-
gos Szövetsége (BEOSZ) tag-
szervezeteként működik, ami a 

BEOSZ rendezvényeinek láto-
gatását is lehetővé teszi. Mind-
ezek finanszírozását az egyesü-
leti bevételek mellett a sikeres 
pályázatokból befolyt össze-
gekből finanszírozzák. Az em-
lékszoba kialakítására a Hon-
védelmi Minisztérium hagyo-
mányőrzésre kiírt pályázatán 
nyertek pénzt még 2009-ben 
(ennek felhasználása a tavalyi 
évre is áthúzódott), de sikere-
sen pályáztak a városi önkor-
mányzatnál is. Az innen (szin-
tén hagyományőrzés címen) 
kapott összeget a közös kirán-
dulásokon (Komárom, Bala-
ton-felvidék, Kecskemét) törté-
nelmi helyek felkeresésére for-
dították. 

Elek György

Eredményes kulturális és hagyományőrző munka
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszo-
bás III. emeleti lakás eladó. Tel.: 
+36/30-359-5070.
2 szoba + nappalis családi ház el-
adó. Karcag, Deák krt. 5/a. I.ár: 11 M 
Ft. Tel.: +36/70-310-1751 v. +36/30-
245-7147.
Debrecenben, a nagyerdei öve-
zetben a Kossuth és az Agrár 
Egyetemhez gyalog 10 percre fris-
sen felújított kis közös költségű 4 
emeletes tégla építésű társasház-
ban földszinti, gázfűtésű, 1,5 szobás, 
tehermentes lakás egyetemistáknak 
eladó. Befektetésnek kiváló ajánlat. 
Tel.: +36/70-300-9730.
Ház eladó. Tel.: +36/20-531-2630 
(délelőtti órákban).
Karcagon központhoz közel 100 m²-
es 2,5 szobás, összközműves ker-
tes családi házrész (utcafronti) hoz-
zátartozó garázzsal sürgősen el-
adó. I.ár: megegyezés szerint. Tel.: 
+36/30-461-6358.
Ózdi 1 + 2 fél szobás lakást karcagi 
kisebbre cserélnék. Tel.: 59/312-005 
v. +36/30-583-4708.
Kórház úti lakótelepen 2 szobás, fel-
újított lakás eladó. Tel.: 30-461-6358.
Eladó Bucsán 3 szobás ház mellék-
épületekkel, kerttel. Tel.: +36/30-
283-9322.
Garázs eladó vagy  k iadó Kg., 
Széchenyi sgt. 26. sz. alatt. Tel.: 
+36/30-546-4990.
Két szobás, gáz- és cserépkályha fű-
téses téglaház nagy portával eladó. 
Kg., Zádor utca 28. Tel.: +36/70-391-
4295.
Eladó Karcagon családi ház. 2 lakás 
komfortos, gázfűtéses + cserépkály-
ha, nagy garázs, 604 m²-es telek bel-
terület. Tel.: 59/312-675 v. +36/30-
263-1504.
Kisföldek között telek eladó. Tel.: 
+36/20-222-7240.
Karcag központjában (katolikus 
templommal szemben) 54 m²-es, 
kétszobás, tehermentes, téglaépíté-
sű, erkélyes, üresen álló lakás eladó. 
Tel.: +36/30-447-3918.
Karcag, Táncsics krt. 18/a. sz. alatti 
házrész eladó. Tel.: 59/314-202.

Albérlet
Karcagon IV. emeleti lakás kiadó 
vagy részletfizetéssel eladó. Tel.: 
+36/30-507-2187 (16 óra után)
A Varró utcán 70 m²-es alapterületű 
lakás márciustól kiadó. Tel.: +36/30-
325-7724.
Karcag városközpontban 56 m²-es 
földszinti lakás február 1-től kiadó, 
irodának is. U.itt diófarönk eladó. 
Tel.: 59/311-732.

Állás
Autóvillamossági szerelőt azonna-
li munkakezdéssel alkalmazok. Tel.: 
+36/30-826-0544.

Állat
1 db vágó kecske; 2 db tokjó bárány; 
nagy testű galambok eladók ill. cse-
re is érdekel. Érd.: Kg., Vasút út 38. 
Tel.: +36/30-244-3666.

Társkeresés
Kimondottan jó anyagi körülmé-
nyek között élő 45/182/95 üzletem-
ber, aki úgy érzi, hogy belül még 
gazdagabb érzelmi világú, keresi 
önmagára és társára is igényes, ki-
mondottan csinos, vékony testal-
katú társát hosszú távú kapcsolatra 
36 éves korig. Tel.: +36/20-280-1944.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Tartós 
világbéke megvalósítása. Tel. : 
59/313-284 www.tmhirek.hu
Szekrénysor, vitrines szekrények, 
könyvszekrény és könyvespolcok el-
adók. Tel.: 59/311-477.
2 db bordó színű koszorúslány ruha 
eladó. Tel.: +36/30-647-7357.
Utazóágy, gyerek tricikli, lépcső 
rács, nagy kutyaház, rácsos kiságy 
+ pelenkázó eladó. Tel.: +36/30-403-
6062.
Süldő nyúlketrec; sertés önetető és 
sertés önitató eladó. Tel.: +36/20-
358-2348.
Hévízen gyógyfürdőtől 5 percre, a 
4 csillagos Hotel Kalmában 27. extra 
piros hétre szóló 4 személyes apart-
man üdülőjoga eladó. 95 évre szóló, 
örökölhető, cserélhető. Tel.: 59/312-
005 v. +36/30-583-4708.
Méz házhoz szállítás Karcag terü-
letén! Termelői méz kapható Kg., 
Füredi utca 3. Vegyes (kristályos): 
1.200 Ft/kg, akác (folyékony): 1.600 
Ft/kg. Sebők Erika, Szőllősi Csaba 
Tel.: +36/30-963-5073.
Lehullott a fák levele, nyomában 
a szürke köddel érkezett a hópihe. 
Télidőbe, hóesésbe seprűimet ve-
gye kézbe. Kapható a piacokon vagy 
Takács P. u. 9/a. sz. alatt Jani bácsi-
nál.
Eladó Samara új alkatrészek, Punto 
lengéscsillapító, régiségek: bib-
lia, énekeskönyv, 1955 Élet és 
Tudomány, Tiszavidék újság 1955, 
Simson kézikönyv, fényképező, 
egyéb. Tel.: +36/30-995-6929
Saját készítésű, szabvány méretű 
pingpong asztal 10.000 Ft-ért eladó. 
Tel.: +36/30-552-1573.
Elek tronikus mobilfeltöltés a 
Kisföldeki fagyizóban. U.itt: lúgos 
víz PH 10 és jódos víz eladó.
16-os fiú kerékpár és egy 24-es ke-
rékpár eladó. Új MTD robbanómo-
toros láncfűrész eladó. Tel.: +36/20-
222-7240.
Babetta 207 és 210 ill. salgótartjáni 
zománc teakályha eladó. Tel. : 
+36/30-963-5073.
Eladó 5.5 LE 206 cm³-es Briggs 
Stratton motoros kerti rotációs ka-
pa 4 kapataggal, járókerékkel, gyá-
ri utánfutóval, a gép előre-hátra me-
nettel rendelkezik, nagyon jó álla-
potban. U.itt gyári kalapácsos ter-
ménydaráló (220 v), 1 db bontott 
bejárati ajtó (lambériás 130x210). 
Tel.: +36/30-968-8090.
Új olajradiátor áron alul eladó. Tel.: 
+36/30-448-7960.
Turbó grillsütő eladó. Tel.: +36/30-
832-6314.
Eladó lucerna széna, lucerna liszt 
és kb. 140 kg-os hízó. Érd.: Kg., 
Epreskert 7/a.

Megkímélt állapotban Symbaba ba-
bakocsi és fehér kiságy matraccal el-
adó. Tel.: +36/30-730-5342.
HOPPÁ! Minőségi fehérnemű, fe-
hér nadrág és köpeny, sí overál, far-
sangi jelmez, férfi mellény kapható 
a turiban. Karcag, Kossuth L. utca 22.
1 db 3 fejes eke; 1 db 2 fejes eke; 
bőrvarró Zinger varrógép; 100 
l-es szőlőprés darálóval; 220 V-os 
Pedrolo borszivattyú; 2 tengelyes 
100 kg-os utánfutó eladó ill. csere 
is érdekel. Érd.: Kg., Vasút út 38. Tel.: 
+36/30-244-3666.
Ak kumulátor  e ladó has znál -
tan, egy év garanciával (9.900 Ft 
+ ÁFA, br. 12.375 Ft): 12V, 72Ah, 
500A, 27x17x(M)19 cm, jobbos. 
Megtekinthető és átvehető: Karcag, 
Szt. István sgt. 78. (napközben)

Szolgáltatás
Bajba jutott? Nem tudja hitelét fizet-
ni? Végrehajtás van folyamatban? 
(Személyi hitel, hitelkártya, jelzálog 
hitel, stb.) Ne késlekedjen, kérjen se-
gítséget! Mi segítünk! Tel.: +36/70-
314-4403 vagy +36/30-647-7324.
Biológia, kémia korrepetálást válla-
lok. Tel.: +36/30-403-6062.
Mindenféle javítást, cipzár cserét, 
felhajtást, méretre munkaruhát, fér-
fi szövet és bársony nadrág varrá-
sát rövid határidőre vállalom. Tel.: 
59/311-910.
Idős, beteg személyek gondozását, 
ápolását vállalom reális áron. Tel.: 
59/300-567 v. +36/30-455-5103.
Vállalom egyéni és társas vállalko-
zások könyvelését, képviseletét, be-
vallások készítését. Tel.: +36/30-415-
5218 Fórizs Judit
Vedd ölbe,  r ingasd,  énekelj ! 
Kisgyermekkori zenei nevelés. 
Ringató foglalkozás minden szer-
dán 10-10:30 óráig a Városi Csokonai 
Könyvtárban. Tóthné Kovács Márta 
óvónő, Ringató foglalkozásvezető 
06/30-489-2076.
Cserépforgatást, tetőjavítást és tel-
jes körű építőipari munkát vállalunk. 
Tel.: +36/30-599-9238.
Fakivágás, felvágás, házhoz szállí-
tás vidékről is. Tel.: +36/30-336-6142.
Középiskolások részére matema-
tika korrepetálást és középszintű 
érettségire felkészítést vállalok. Tel.: 
+36/30-325-7724.

Gépjármű
Eladó Daihatsu Charade 1.0 TD 
1992-es grafit-kék metál, 5 szemé-
lyes, 5 ajtós, 4 literes fogyasztású 
személygépkocsi friss műszakival 
400.000 Ft-ért; és TZ 4K 14B kistrak-
tor piros rendszámos 670.000 Ft-ért 
eladó. Tel.: +36/30-963-5073.
150-es ETZ motorkerékpár rend-
szám nélkül eladó, haszonállatra, 
terményre cserélhető. Tel.: +36/30-
336-6142.
Avia A 31-es 3,5 tonnás tehergép-
kocsi (ponyvás) tahográffal, érvé-
nyes műszakival, lócákkal eladó. Tel.: 
+36/30-336-6142.

Apróhirdetés

A városi uszoda felújítása egy 
kicsit átrendezte a KSE úszó-
inak szokásos téli felkészülé-
sét, de a munka folytatódik, 
sőt, úszóink decemberben szép 
eredményeket értek el egy püs-
pökladányi meghívásos ver-
senyen. Az ott szerzett tíz do-
bogós helyezés (arany, ezüst és 
bronzérmek) szép lezárása volt 
a 2010-es évnek, s reméljük szép 
nyitánya lesz az előttük álló 
idénynek. Keserű Sándor szak-
osztályvezető szerint a várako-
zásnak megfelelő évet zártak.

- Nekünk az a célunk, hogy 
a diákolimpiai és a megyei ver-
senyekre felkészüljünk és eljut-
tassuk oda a versenyzőket. Eze-
ken tisztességesen helytálltak 
az úszóink. Néhányan közü-
lük, például Márkus Adrienn, 
országos döntős lett (Adrienn 
száz méter gyorsban és száz 
méter háton úszott a döntőben 
a megyék legjobbjaival). A me-
gyei versenyeken is bejött egy-
egy érem. Ott már sokkal ne-
hezebb a dolgunk, mert a me-
zőnyünk nagyon erős. Volt egy 

úszóverseny Jászapátiban, ahol 
a mi kis csapatunk szintén na-
gyon szépen szerepelt. Itt Már-
kus Attila és Adrienn (testvé-
rek) nevét tudnám ismét meg-
említeni.

- Ők gyakori szereplői az 
úszásról leadott híradásoknak...

- Igen. Úgy gondolom, mind-
ketten nagy reménységek. Ad-
rienn nyolc, Attila öt éve úszik. 
Adrienn most végez. Ha Kar-
cagon tanul tovább, akkor tud-
juk folytatni a közös munkát, 
ha szeptembertől máshol tanul, 
remélem megtalálja a tehetségé-
nek megfelelő felkészülési lehe-
tőséget. Attila esetében úgy lá-
tom, neki a vegyesúszás, illetve 
a pillangó úszás megy a legjob-
ban. A pillangót ússza a leg-
szebben és ezután jönnek majd 
azok a lehetőségek, ahol ezt ka-
matoztatni tudná.

- Hány fős jelenleg a szakosz-
tály?

- A 2010-es évet viszony-
lag nagy létszámmal, 45-50 fő-
vel kezdtük. Ehhez szeptember-
ben még jó néhány olyan gyer-
mek is jött, akik a nyáron ta-
nultak meg úszni, ők kisebbek, 
elsős-másodikos gyerekek. A 

2010/11-es tanévet nagy lendü-
lettel kezdtük, de bejött a rossz 
idő, illetve megkezdődtek az 
uszoda bontási munkái, és in-
nentől kezdve jó néhányan le-
morzsolódtak. Jelen pillanatban 
kb. 30 fő látogatja rendszeresen 
a foglalkozásokat. Azok a ha-
todikos-hetedikes-nyolcadikos 
gyerekek, akik már régebben 
járnak, úgy tűnik itt maradnak 
a szakosztálynál, amit a szülők 
is támogatnak, néha talán még 
erejükön felül is. Nagyon sok 
alsós, főként elsős és másodikos 
is érkezett az év folyamán. Volt 
néhány középiskolásunk is, de 
ők már a sok tanulmányi mun-
ka miatt nem tudták vállalni az 
átjárást. A taglétszám a távo-
zások után is elég széles skálán 
mozog, hiszen az általános is-
kola mind a nyolc évfolyamából 
vannak sportolóink.

- Az uszoda hiányában ho-
gyan folytatódtak az edzések?

- Nem tudtunk egyéb meg-
oldást találni, novemberben és 
decemberben átjártunk Püs-
pökladányba...

- Mint 1990 és 2000 között.
- Úgy van. Január elejével vi-

szont a ladányi fürdőt bizony-
talan időre bezárták, úgyhogy 
az úszásból egy szárazföldi és 
egy uszodai edzés maradt – az 
utóbbi egyelőre Hajdúszobosz-
lón van. Sajnos nem tudjuk 
megtenni, hogy minden gyere-
ket utaztassunk, ezért az átuta-
zás önköltséges alapon történik. 
(Már azt sem sokan vállalták 
fel, hogy a szomszédos ladányi 
uszodába átjárjanak, hiszen 
ez jócskán megnövelte vol-
na az otthoni kiadásokat.) Azt 
hiszem, ha újra át lehet majd 
menni a ladányi uszodába, ak-
kor ez a 30 fős csoport is meg-
marad, mert a szülők a legutób-
bi szakosztályi szülői értekez-
leten a költségek vállalása és az 
edzések folytatása mellett sza-
vaztak. Pechünkre egyébként 
Szoboszlón is közölték velünk, 
hogy itt az ideje a szokásos kar-
bantartásnak, vagyis ők is leáll-
nak. Most a mezőtúri uszodá-
ban bízunk. A lelkesedés meg-
van.

- És legyen továbbra is. Köszö-
nöm a beszélgetést!

Elek György   

Úszás uszoda nélkül
Az úszó szakosztály 2010-es 

eredményeiről
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Január 10-ére virradó-
ra egy helyi lakóház udvará-
ról három törzskönyv nélkü-
li, fajtatiszta vizsla kutyát vitt 
el a tolvaj, összesen 30.000 Ft 
anyagi kárt okozva a sértett-
nek.

Január 11-ére virradóra ab-
lakbetörés módszerével ment 
be a tolvaj egy helyi lakóház-
ba, ahonnan ruhaneműt és 
egy pénztárcát – benne 9.000 
Ft-tal – hozott ki. A kár össze-
sen 15.000 Ft.

Január 11-én egy szolgála-
ton kívüli rendőr ért tetten két 
helyi fiatal lányt, akik épp a 
Profi üzlet falát firkálták filc-
tollal. A rendőr azonnal szol-
gálatba helyezte magát, a tet-
ten ért „írókat” visszatartotta, 
akikről az intézkedő rendőr 
kiérkezéséig azt is megállapí-
tották, hogy mindkettőjüket – 
eltűnés miatt – körözi a rend-
őrség. Elszámoltatásuk során 
egyikük egy általa elkövetett 
lopás bűncselekményt is be-
ismert. Végül az intézkedők 
mindkettőjüket a GYIVI-be 
szállították.

Január 11-én egy kisúj-
szállási lakost tettleg bántal-
mazott két személy, majd tő-
le 20.000 Ft készpénzt is el-
vettek, így próbálva meg jo-
gos, vagy jogosnak vélt anyagi 
követeléseiknek érvényt sze-
rezni. Az elkövetőket a gyors 
rendőri intézkedésnek kö-
szönhetően intézkedés alá 
vonták, és ellenük büntető el-
járást kezdeményeztek.

Január 13-án egy esztergo-
mi férfi élelmiszereket és illat-
szereket próbált meg az egyik 
áruházból eltulajdonítani, 
összesen 15.428 Ft értékben. 
Nem volt szerencséje, mert 
ténykedését szemmel tartot-
ták, és lefülelték. A férfi ellen 
- mivel az árúvédelmi esz-
közt eltávolította az eltulaj-
donítani kívánt termékekről 
- büntető eljárás indult.

Január 14-ére virradóra a 
MÁV Állomás nyitott kerék-
pártárolójából lopott el a tol-
vaj egy 28-as, fehér színű, női, 
kulcsos lezáróval lezárt, RD 
021811 vázszámú kerékpárt, 
amivel 5.000 Ft kárt okozott.
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2011. január 20. csütörtök
18.00  Műsorajánló
18.05  Karcagi vállalkozók köszön-

tése
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések 
 Vendég: Karcagi Nagy Zol-

tán
 Téma: pénzügyi kérdések
 Karcagi hírek
 Tájékoztatót tartott a vi-

dékfejlesztési miniszter
 Kurucz Testvérek emlékver-

seny
 Nő a hóvirág
 Háttér
 Vendég: Egyed Zsolt
 Téma: sikerek a sakk terüle-

tén
20.05  Önkormányzati ülés

2011. január 25-26. kedd-
szerda

18.00  Műsorajánlat

18.05  Jöjjetek hozzám – reformá-
tus istentisztelet

19.15  Karcagi hírek
19.45  A Hit Szava – Római katoli-

kus szentmise
20.15  Néptánc Gála 2. rész
22.50  Premier – moziajánló

2011. január 27. csütörtök

18.00  Műsorajánló
18.05  Egészség Klub
18.30  Megyei Tükör – JNSZ Me-

gyei híradó
19.05  Nagykunsági krónika – köz-

életi magazin
 Aktuális Kérdések 
 Vendég: Kun László
 Téma: úszásoktatás Karca-

gon
 Karcagi hírek
 Háttér
 Téma: a bélyeggyűjtő
20.05  A Magyar Kultúra Napja vá-

rosi események

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Internetes élő adásunk elérhető: www.karcagtv.uw.hu/onlinetv 
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Moziműsor
Január 25. kedd
 Aranyhaj és a nagy 

gubanc
 Amerikai animációs film
Január 29. szombat
 Zimmer Feri 2
 Magyar vígjáték

Január 21. péntek
 Berek – Kiss A. utca
Január 22. szombat
 Betánia – Széchenyi sgt.
Január 23. vasárnap
 Betánia – Széchenyi sgt.
Január 24. hétfő
 Oroszlán – Kórház út
Január 25. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Január 26. szerda
 Kígyó – Horváth F. utca
Január 27. csütörtök
 Pingvin – Kossuth tér
Január 28. péntek
 Berek – Kiss A. utca

Gyógyszertári ügyelet

Anyakönyv
Születés

Disznós Éva – Bencsik Imre
Kg., Füredi utca 41.  Levente
Kovács Éva – Házi Ferenc
Kg., Kisvénkert 1. 
 Ferenc Péter
Seprényi Ágnes – Dr. Bátka 
Dávid
Kg., Villamos út 18.  Lili
Lantos Mária – Györfi Csa-
ba
Tilalmas  Alexandra Mária
Koczog Katalin – Őrlős Fe-
renc
Kg., Deák krt. 72.  Balázs
Puskás Adrienn – Baranyai 
Imre
Kg., Mészáros utca 1.  Lilla

Halálozás
Béres Istvánné (Czinege Mar-

git)
 Karcag (1946.)
Dobos János
 Karcag (1944.)
Fazekas László
 Karcag (1944.)
Györfi András
 Karcag (1930.)
Horváth Imréné (Tasi Erzsébet)
 Karcag (1930.)
Kovács Györgyné (Németh 

Juliánna)
 Karcag (1925.)
Mészáros Sándor
 Karcag (1934.)
Bodon Imréné (Hajdu Eszter)
 Karcag (1926.)
Ecsedi János
 Karcag (1949.)
Horváth Sándor
 Karcag (1949.)
Pintér József
 Karcag (1930.)
Tóth Istvánné (Mészáros Ilona)
 Karcag (1949.)

Lapzárta: kedd 12 óra

12Debrecenben immár má-
sodik alkalommal veszünk 
részt a tornán. A tavalyi tor-
nagyőzelmet ugyan nem sike-
rült megismételni, de a máso-
dik helyezés most is szép ered-
ménynek mondható. Rácz 
Lilla lett a torna legeredmé-
nyesebb játékosa.

Nagyszalonta – Karcagi SE 
18:74 (5:19, 7:21, 2:26, 4-:8)

Kerekes H. (16), Székely A., 
Pintér Á., Lippai A. (4), Lócsi 
E. (2), Rácz L. (24), Fehér M. 
(2), Kabai D. (2), Séta G. (6), 
Mihácsi Sz. (6), Csíkos L. 
Lócsi En. (9).

Karcagi SE – Nyíregyháza 
61:48 (22:16, 5:12, 1:-8, 22:7)

Kerekes H. (3), Székely 
A.(1), Pintér Á., Lippai A. (4), 
Lócsi E. (16), Rácz L. (30), Fe-
hér M. (2), Kabai D., Séta G. 
(3), Mihácsi Sz., Csíkos L. 
Lócsi En. (2).

Debrecen – Karcagi SE 
78:48 (25:4, 22:12, 19:10, 
12:22)

Kerekes H. (8), Székely 
A., Pintér Á., Lippai A. (10), 
Lócsi E. (14), Rácz L. (8), Fehér 
M. (2), Kabai D., Séta G. (2), 
Mihácsi Sz., Csíkos L. Lócsi 
En. (4).

A Karcagon megrendezett se-
lejtezőben a Karcagi Nagykun Re-
formátus Gimnázium fiú csapata 
nagy csatában szorult le a máso-
dik helyre. A csoportok második 
helyezett csapatai Jászberényben 
próbálták a megyei döntőben való 
szereplést kivívni. Ez sajnos a ha-
zai pálya minden előnyét élvező 
hazai csapatnak sikerült. 

A leányok is megkezdték sze-
replésüket, csoportjukban a har-
madik helyet szerezték meg.

Fiúk
Karcagi Nagykun Reformá-

tus Gimn. – Szolnok, Tiszaparti 
Gimn. 47: 49 (17:15, 9:15, 9:13, 
10-6)

Kis T., Tóth G. (3), Deák Z. 
(2), Szepesi B. (6), Németh G., 
Domján P., Kovács M. (32/3), Ró-
zsa I. (6), Béres B., Nagy V.

Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimn. –T.miklós, Bercsényi 
Gimn. 34:10 (13:3, 12:5, 4:0, 5:2)

Kis T., Tóth G. (2), Deák Z. 
(2), Szepesi B. (10), Németh G.(5), 

Domján P.(2), Kovács M. (9), Ró-
zsa I., Béres B.(4), Nagy V.

Lehel Vezér Gimn. – Karca-
gi Nagykun Református Gimn. 
88:81 (18:14, 28:18, 23:25, 19:24)

Kis T., Tóth G. (2), Deák Z. (2), 
Szepesi B. (16/6), Németh G.(8), 
Domján P.(3/3), Kovács M. (48/6), 
Rózsa I., Béres B.(2), Nagy V., 
Gyökeres I.

Edző: Őrlős Zoltán
Lányok
Mezőtúri Református Kollégi-

um - Karcagi Nagykun Reformá-
tus Gimn. 52:8 (33:4, 19:4)

Bérczi D., Hamar K., Kocsis D. 
(2), Kovács L. (2), Nagy T. Orosz 
G. (4), Szabó D., Varga D., Bodnár 
V

Móricz Zsigmond Gimn. - Kar-
cagi Nagykun Református Gimn. 
31:21(6:4, 7:3, 8:6, 10:8)

Bérczi D.(4), Hamar K., Kocsis 
D., Kovács L. (8), Nagy T. Orosz 
G. (3), Szabó D., Varga D.(6), 
Bodnár V

Edző: Őrlős Zoltán

KOSÁRLABDA

Krampusz Kupa Serdülő leány 
Kosárlabda torna

REFIS SPORTHÍREK

Megyei Diákolimpiai Selejtezők 
VI. korcsoport

2011. január 22. (szombat) 10 
órától
„A” csoport
Debreceni Olasz Focisuli
Békéscsabai UFC
Szolnoki MÁV
Jászberény
„B” csoport
Debreceni Sportiskola
Tápiószentmárton
Budapesti Honvéd
Karcagi SE
2011. január 23. (vasárnap) 8 
órától
Hajdúszoboszló

Püspökladány
Kisújszállás SE
Mezőtúr
Karcagi SE I-II.
2011. január 23. (vasárnap) 
14 órától
Debreceni Sportiskola
Tápiószentmárton
Szolnoki MÁV
Jászberény
Debreceni Olasz Focisuli
Karcagi SE
Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt!

Lekvár Sándor Emléktorna programja
Helyszín: Városi Sportcsarnok


